Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 9. april 2010

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Generel orientering fra formanden
Indvielse af udstilling den 22. maj – dagsprogram (Hans)
Hjælp til opsætning af udstilling (Hans)
Ansvar for fyrvagter – regler for samme (Hans)
Hvad gør vi, hvis vi ikke kan skaffe tilstrækkelig med vagter og måske
ikke kan holde fyret åbent på de tidspunkter, vi har meldt ud? (Palle G.)
7. Eventuelt
8. Næste møde

Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt

Ad 2.

Udstillingsplanen kører.
Der er indhentet tilbud på alarm. Der er en engangsudgift til installation på
kr. 1.897 og en månedlig abonnementsudgift på kr. 395 excl. moms. Reaktionstiden er 35 minutter. Hans vil blive kontaktet ved alarm.
Foreningen har fået våbentilladelse af hensyn til udstilling af våben.
Hans har gennemgået bestyrelsens kommentarer til udkast til udstillingens
planchetekster sammen med Jan fra Naturhistorisk Museum. Mange af kommentarerne er taget til efterretning. Det vil være muligt senere at revidere planche-

teksterne, når det vurderes at være en god ide.
Der er enighed om at bruge armbånd som adgangsbillet til tårn og udstilling.
Der har været kontakt til DMI vedrørende tilbud om levering af aktuelle data for
Sletterhage. Da udgiften ville blive meget stor, besluttes i stedet at indkøbe og
opsætte en vejrstation.
Ad 3.

Der skal udsendes indbydelse til foreningens medlemmer, relevante samarbejdspartnere og pressen inden for en rimelig radius. Invitation til pressen udsendes
ca. 14 dage før pinselørdag og der skal følges løbende op på invitationen.
Hans sender pressemeddelelse til bestyrelsesmedlemmerne med henblik på eventuelle kommentarer.
Bo fremsender herefter invitationer til relevant presse.
Hans fremsender liste over yderligere gæster, der skal inviteres, til bestyrelsesmedlemmerne til kommentarer, inden invitationerne sendes ud.
Hans har været i kontakt med formanden for Kultur- og Planlægningsudvalget i
Syddjurs kommune, Jesper Mathiesen. Han skal erklære udstillingen for åben, og
det er aftalt, at der anskaffes et tågehorn til formålet.
Hans vil kontakte Marinehjemmeværnet, om de har mulighed for at besvare tågesignalerne fra søsiden.
Efter åbningen fortæller Jan fra Naturhistorisk Museum om udstillingen og planerne
for den fremtidige udstilling.
Traktementet skal omfatte vand/vin og pindemadder. Hans undersøger muligheden
for sponsertilbud.
Hans undersøger, om ”Slupkoret” i Ebeltoft vil bidrage med en sang og Dotta undersøger, om harmonikaspiller Henning Sørensen vil spille til et par relevante fællessange.
Åbningsceremonien starter kl. 14 og slutter omkring kl. 15.30.
Der skal på denne dag være gratis adgang for alle.
Når udstillingens tekster og billeder foreligger, skal der fremstilles en fly’er. Sven vil
tage sig af dette. Om muligt skal der findes en sponser.

Ad 4.

Der er allerede hjælpere til opsætning af udstillingen, men der er behov for en håndværkskyndig (ikke nødvendigvis uddannet) mand. Hans undersøger muligheden for
at en lokal håndværker stiller en mand til rådighed. Hvis det ikke er muligt, kan det
undersøges, om der findes en handyman blandt medlemmerne, der kan bruge lidt tid
på opgaven.

Ad 5.

Niels har tilbudt at fortsætte et par måneder endnu i fællesskab med Hans. Siden
sidste bestyrelsesmøde er det erkendt, at vi har været for optimistiske omkring åbningstiden. Det er nu planen at holde fyr og udstilling åben kl. 14 – 16 i weekends,
skoleferier og på helligdage.
Efter sæsonen skal der holdes middag for fyrvagter, der har haft minimum fem

vagter.
Ad 6.

Punktet udgår, da åbningstiden er indskrænket betydeligt efter at punktet blev sat
på dagsordenen.

Ad 7.

Der er medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2010. Forklaringen
kan være, at banken har fremstillet girokort med fejl. Det besluttes, at Palle G.
udsender en venlig rykker til de pågældende medlemmer, hvor der gøres opmærksom på, at vi i bestyrelsen er bekendt med fejlen på girokortet.
Vedrørende radiostation i udkigshuset har Palle B.J. talt med et par involverede
”radiofolk”. Det er hensigten, at der til åbningsdagen etableres en foreløbig
kortbølgestation med kaldesignal: ”Sletterhage Fyr”. Der vil være brug for antenne.
Den skal ikke være stationær, men fjernes efter brug.
Det besluttes at undersøge muligheden for opsætning af en kikkert oppe i tårnet.
Kurt fortæller, at økonomien fortsat er sund.
Det besluttes, at der skal være et par medlemsarrangementer i løbet af den kommende
vinter.

Ad 8.

Pinselørdag møder bestyrelsen kl. 13.
Næste bestyrelsesmøde er fredag den 11. juni kl. 16.

Referat udarbejdet af Dotta Skovgaard-Petersen

